Prezados(as) Professores(as) Orientadores(as) e Corpo Discente,
Informamos as datas referentes à entrega, apresentação e avaliação dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) do curso de Ciências Contábeis para o PRIMEIRO semestre de 2020:
CRONOGRAMA DO TCC PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DATAS LIMITES
1º SEM. 2020

15 de
ABRIL
15 de
MAIO
15 de
JUNHO
15
de JULHO

17
de JULHO
17 de
JULHO
20 a 24 de
JULHO

TAREFAS
Limite para a escolha de Orientador e entrega pelo Aluno Orientando, à
Coordenação (ou e-mail euries.lima@mackenzie.br), do
Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado, até às 19:00 h.
NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DESTE PRAZO! O ALUNO QUE NÃO
CUMPRIR ESTA ETAPA ESTARÁ REPROVADO EM TCC.
Entrega ao Professor(a) Orientador(a) do TCC 1ª parcial.
Entrega de pelo menos um capítulo completo de desenvolvimento do tema do
trabalho, após revisões efetuadas pelo(a) orientador(a). A não entrega deste
capítulo até a data estipulada implica na perda de 2,0 (dois) pontos na nota
da parte escrita.
Entrega ao Professor(a) Orientador(a) do TCC 2ª parcial.
Entrega de pelo menos mais um capítulo de desenvolvimento do tema do
trabalho, após revisões efetuadas pelo(a) orientador(a). A não entrega
deste(s) capítulo(s) até a data estipulada implica na perda de 2,0 (dois)
pontos na nota da parte escrita.
Entrega à Coordenação, até às 19:00 h., de 01 (uma) via de todo o
TCC encadernado em “espiral”, após revisão e aprovação do(a) Professor(a)
orientador(a).
A não entrega do TCC completo até a data estipulada implica na
reprovação automática na disciplina.
NOTA: O trabalho tem de ter no mínimo 45 (Quarenta e cinco)
PÁGINAS de desenvolvimento de texto.
Professor(a) Orientador(a) informa à Coordenação de TCC, por e-mail, as
notas atribuídas ao conteúdo escrito de cada trabalho por ele orientado, a fim
de possibilitar a programação das apresentações;
O(A) professor(a) orientador(a) deverá informar ao orientando se está apto a
apresentar o TCC, porém, não informar a nota atribuída ao trabalho.
Será divulgada apenas a nota final de cada aluno que apresentar o TCC, após
a apresentação. A não apresentação implica em reprovação automática.
A Coordenação de TCC divulgará, até esta data, em sala de aula, na
Secretaria, no grupo de WhatsApp de Representantes de Turmas e na
Coordenação, as datas e as formações das bancas examinadoras para as
apresentações dos alunos que estiverem aptos.
Período de apresentações dos TCC
Cada apresentação terá duração de 20 minutos para o aluno apresentar seu
domínio de forma clara e objetiva.
A Banca será composta por três Professores da seguinte forma:
Orientador, e 02 (dois) professores indicados pela coordenação.
Os membros da banca atribuirão a nota referente à apresentação do conteúdo
(aspecto de domínio do trabalho realizado).
A NOTA DO TCC É ÚNICA, SEM 2ª CHAMADA E/OU PROVA FINAL
Grau do TCC = (nota do trabalho escrito x 0,6) + (nota da apresentação x 0,4)

31 de
AGOSTO

Entrega à Biblioteca da Faculdade de um exemplar do TCC devidamente
encadernado com capa dura de cor preta em conformidade com as
Normas expedidas pela Faculdade, mais uma via em CD (arquivo em PDF).

